Kopie
Afgeleverd aan: VLAAMSE OVERHEID
Geen recht smiddel werd tot heden tegen dit arrest
ingesteld.
Uit sluitend voor bestuurlijke inlichting - behoeften van
inwend ige aard

Arrestnummer

c , .9s

/ 2021

Repertorium nummer

2021/ 4Jj
Datum van uitspraak

1S januari 2021
Notitienummer griffie

2019/NT/1025

Notitienummer parket-generaal

Hof van beroep

Gent
Arrest
tiende kamer
correctionele zaken
Aangeboden op

Niet te registreren
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Not.nr. OU.64.L4.000764/15
In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE
tegen
1. nr.

<Llr

.:.J b

(RRN
geboren te

:>p

wonende te
met aanvraag tot nieuw adres te
- beklaagdeverdacht van:

"als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het (S)trafwetboek;

A.
Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd
op:
artikel 4§1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende milieuvergunning en op artikel 5
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I} door zonder voorafgaande en
schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een inrichting te hebben geëxploiteerd
meer bepaald:

de inrichting klasse 1, gekend onder rubriek 2.2.2.b) 2° (Vlarem /)
opslag en mechanische behandeling van:
b) niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c., met een opslagcapaciteit van:
2° meer dan 100 ton
namelijk: puingranulaten en/of andere afvalstoffen te hebben gebroken zonder te
beschikken over de vereiste milieuvergunning

A.1. te
61-62)

in de periode van 03.02.2015 tot 05.02.2015 {OK 1, st. 2-3, 8-9,

rPA GE
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A.2 te
34)

in de periode van 24.08.2015 tot 21.09.2015 (OK 2, st. 2-4,

A.3. bij samenhang te
60 en OK 6, st. 2-5, 56-57)

in de periode van 05.01.2016 tot 11.01.2016 (OK 1, st. 58-

A.4 bij samenhang te
in de periode van 16.03.2016 tot 17.03.2016 (OK 1, st. 60-61
en OK 7, st.2- 5, 12, 14-15, 50-52)

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM).

8.
Opzettelijk, in st rijd met de wettelijke voorschriften of met een vergunning, afvalstoffen
zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht,
meer bepaald in strijd met het artikel 12 § 1 van het Decreet van 23 december 2011
betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen,
meer bepaald allerhande mengpuin en afvalstoffen te hebben opgeslagen, alsook
afvalstoffen, o.a. gebroken puin, niet regelmatig te hebben afgevoerd en/of te hebben
aangewend als onderlaag
8.1 te
in de periode van 05.02.2015 tot de datum van het bevel tot
dagvaarding (OK 1, st. 2-3, 8-9, 34, 73)
8.2 te
in de periode van 24.08.2015 tot de datum van het bevel tot
dagvaarding (OK 2, st. 2-4, 59-60, 61, 66-67)
8.3 bij samenhang te
6-10, 20)

in de periode van 06.08.2015 tot 11.09.2015 (OK 3, st.

8.4. bij samenhang te
in de periode van 07.09.2015 tot 31.01.2016 (OK 5, st. 35, 33-34, 38-39, 105, 110, 112-113)
8.5. bij samenhang te
in de periode van 05.01.2016 tot de datum van het bevel
tot dagvaarding {OK 1, st. 58-60 en OK 6, st. 2-5)
8.6. bij samenhang te
in de periode van 16.03.2016 tot de datum van het bevel
tot dagvaarding (OK 1, st. 60-61 en OK 7, st.2- 5, 12, 14-15, 50-52, 54-55, 58)
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8.7. bij samenhang te
in de periode van 28.09.2016 tot de datum van het
bevel tot dagvaarding (OK 8, st. 3, 5-7, 32}
Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, lid 1 DABM.

C.

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke bepalingen of met een vergunning, afvalstoffen, zijnde
elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of
zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht,
meer bepaald in strijd met artikel 13 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 het
duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, en artikel 6.1.3.1. eerste lid van
het Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen,
als inzamelaar, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op beroepsmatige basis
afvalstoffen verzamelt, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van
afvalstoffen, en om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie, of als
afvalstoffenhandelaar, zijnde elke onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het
aankopen en vervolgens verkopen van afval, met inbegrip van handelaars die de afvalstoffen
niet fysiek in hun bezit hebben, of als afvalstoffenmakelaar, zijnde elke onderneming die ten
behoeve van anderen de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen organiseert,
met inbegrip van makelaars die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben, en waarvan
de afvalstoffen vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, niet beschikt
te hebben over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of
afvalstoffenmakelaar,

meer bepaald afvalstoffen te hebben afgevoerd, zonder hiervoor over de vereiste registratie
te beschikken
in de periode van 06.08.2015 tot 11.09.2015 (OK 3, st. 8 -

bij samenhang te
10)

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, lid 1 DABM.

D.
Bij inbreuk op ort. 193, 196 lid 1 en 2, 213 en 214 Sw, met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden, in handels- of bonkgeschriften of in private geschriften valsheid te
hebben gepleegd door valse handtekeningen, en met hetzelfde bedrieglijk opzet of met

I
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hetzelfde oogmerk om te schaden, van de hieronder vermelde valse akt e of van het hieronder
vermelde valse stuk gebruik te hebben gemaakt, namelijk 14 aanvoerbonnen afaeleverd door
met nummers
neergelegd ter griffie van de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde, onder staat der overt uigingsstukken 512/2016,

meer bepaald f ictieve aanvoerbonnen te hebben aangewend, met het bedrieglijk opzet te
doen geloven dat het afgevoerde steenpuin naar een erkende inzamelaar van afvalstoffen
werd afgevoerd terwijl in werkelijkheid een andere bestemming aan het afval werd gegeven;
bij samenhang te
in de periode van 11.09.2015 tot 15.09.2015 (OK 3, st. 7-10
en OK 2, st. 2-4, 14-15, 16-22, OK4 2-5)
Wat de tenlastelegging D betreft, aannemende dat er aanleiding bestaat om slechts
correctionele straffen uit te spreken wegens verzachtende omstandigheden spruitende uit de
afwezigheid van voorgaande veroordelingen tot criminele straffen (artikelen 1 en 2 wet van 4
oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden zoals gewijzigd bij artikel 46 en 47 van de
wet van 11.07.1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen
bet reffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging).

Vermogensvoordeel : art. 42 en 43bis Strafwetboek
Beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 273.596,00
euro (zie OK 1, st. 72-75)
zijnde
hetzij de vermogensvoorde/en die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen,
hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld,
hetzij inkomsten uit belegde voordelen,
waarbij de rechte r, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bedrag).

Berekening:
TL A2: volume illegaal achtergelaten puinafval van 825 ton:
o Aanleveren: 825 x 22 = 18.150 EUR
o Transport: 825 x 16,66 = 13. 744 EUR
TL 83: volume illegaal beheer puinafval van 1312 ton:
o Aanleveren: 1.312 x 22 = 28.864 EUR
o Transport: 1.312 x 16,66 = 21.858 EUR
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o
o

TL Al: volume illegaal achtergelaten puinafva/ van 2.520 ton:
Aanleveren: 2.520 x 22 = 55.440 EUR
Transport: 2.250 x 16,66 = 41.983 EUR
TL 85: volume illegaal achtergelaten puinafval van 500 ton:
Aanleveren: 500 x 22 = 11 .000 EUR
Transport: 500 x 16,66 = 8.330 EUR

o
o

TL 86: volume illegaal achtergelaten puinafval van 600 ton:
Aanleveren: 600 x 22 = 13.200 EUR
Transport: 600 x 16,66 = 9.996 EUR

o
o

TL 87: volume illegaal achtergelaten puinafval van 1.320 ton:
Aanleveren: 1.320 x 22 = 29.040 EUR
Transport: 1.320 x 16,66 = 21.991 EUR"

o
o

* * * *
1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, O twaa lfde
kamer, besliste bij vonnis van 18 juni 2019 op tegenspraak als volgt:
"STRAFRECHTELIJK
Veroordeelt
voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde
telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, B. 7, C en D samen tot een
gevangenisstraf van 6 maanden en tot geldboete van 5.000 euro, vermeerderd met 50
opdeciemen {x6} t ot 30.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden.
Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 273.596 euro.

OVERTUIG/NGSSTUKKEN
Beveelt de overmaking aan het openbaar ministerie ten einde te handelen als naar recht van
de overtuigingsstukken neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg WestVlaanderen, afdeling Kortrijk onder
en van de overtuigingsstukken
neergelegd ter griffie van de r echtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde onder

BIJDRAGEN EN KOSTEN
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Veroordeelt
tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds
tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders
van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro.
Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische
tweedelijnsbijstand van 20 euro.
Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro.
Veroordeelt
begroot op 27,78 euro.

tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie,

BURGERRECHTELIJK

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan."

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld oo:
16 juli 2019 door de beklaagde
tegen "alle beschikkingen van het
vonnis" ;
18 juli 2019 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op strafgebied".

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Oudenaarde, op:
16 j uli 2019 door de raadsman van de beklaagde
18 juli 2019 door het openbaar ministerie.

1.4 Op de rechtszitting van 6 maart 2020 werd de zaak ambtshalve, wegens de samenstelling
van de zetel, uitgesteld naar de rechtszitting van 13 maart 2020.
Op de rechtszitting van 13 maart 2020 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, werden
op verzoek van de raadsman van de beklaagde en na het openbaar ministerie te hebben
gehoord, bij toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de
rechtszitting van 30 oktober 2020.
De conclusietermijnen zijn nageleefd.

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 30 oktober 2020 in het Nederlands:
- de beklaagde
meester
kantoor te

in zijn middelen van verded iging, bijgestaan door
voor meester
beiden advocaat met
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- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van

, advocaat-generaa l.

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 18 juni 2019
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en
regelmatig naar de vorm gedaan.
De verzoekschriften of grievenformul ieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend.

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde
ingediende
"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model,
wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met
betrekking tot de procedure (vraag bijkomend onderzoek niet beantwoord), de schuld
(telastleggingen A, Ben D), de straf (met inbegrip van de bijzondere verbeurdverklaring van
vermogensvoordelen).
In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met
betrekking tot de straf.
De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald.

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde
en van het
openbaar ministerie zijn ontvankelij k (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering).
Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling
op te werpen.
Ingevolge de hoger beroepen en vervolgens de grievenformulieren staat op grond van het
beroepen vonnis de schuld van de beklaagde aan de telastlegging C vast.

3. Het hof verwijst naar het feitenoverzicht in het beroepen vonnis dat luidt als volgt:
"3. De beklaagde was zaakvoerder van de
een aannemersbedrijf voor gronden afbraakwerken, dat op 1 augustus 2016 failliet werd verklaard.

4. Op 5 februari 2015 werd vastgesteld dat door de beklaagde op een werf te
een puinbreker werd gebruikt waarvan een keuringsbewijs ontbrak. De stillegging van de werf
werd bevolen.
de werfleider van
verklaarde dat de beklaagde zeker op de hoogte was
dat de puinbreker niet gekeurd was (OK1, stuk 27-28).
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Op 24 auaustus 2015 stelde de milieu-inspectie vast dat op een werf van
te
een mobiele puinbreekinstal/atie gebruikt wordt die niet gekeurd werd (OK2).
Op 28 auaustus 2015 werd vastgesteld dat op het bedrijfsterrein van
aan de
te
grote hoeveelheden puin en afval liggen (OK3). De attesten
van afvoer die de beklaagde later overlegde bleken niet correct te zijn. De vergelijking van data
en uren op de aanvoerbonnen stemden niet overeen met de gegevens van de
tachograafschijven van de gebruikte vrachtwagens. De beklaagde gaf op 6 oktober 2015 toe
dat de documenten vals waren (OK4, stuk 14).
Op 11 september 2015 werd vastgesteld dat op een werf in
waar
wn het
werk was ook puin gestort werd afkomstig van de afbraak van een tankstation te
Die afbraakwerken werden ook door
uitgevoerd. De beklaagde ontkende en hield
voor dat hij geviseerd werd en dat iemand op zijn werven iemand afval kwam dumpen om
daarna controles te laten uitvoeren (OKS, stuk 36).
Op 11 januari 2016 werd vastgesteld dat door de beklaagde op een werf te
puinbreker werd gebruikt waarvan een keuringsbewijs ontbrak (OK6}.

een

Op 17 maart 2016 werd vastgesteld dat door de beklaagde op nog een andere werf te
eveneens een puinbreker werd gebruikt waarvan een keuringsbewijs ontbrak (OK7).
Op 29 september 2016 werd vastgesteld dat op het bedrijfsterrein aan de
te
grote hoeveelheden puin en afval liggen (0KB). De beklaagde richtte na het
faillissement van
de
'JP en zet daarmee dezelfde activiteiten
verder."

4. De feiten van de telastlegging D betreffen voor zover bewezen een misdaad. In de
rechtstreekse
dagvaarding
vermeldde
het
openbaar
ministerie
verzachtende
omstandigheden, namelijk de afwezigheid van voorgaande veroordelingen tot criminele
straffen, zodat de eerste rechter bevoegd was en het hof bevoegd is om van deze feiten
kennis te nemen.

5.1 De telastleggingen Al, A2, A3 en A4 slaan op de exploitatie van een
milieuvergunningsplichtige activiteit zonder te
beschikken over de vereiste
milieuvergunning, meer bepaald het breken van ouin{!ranulaten en/of andere afvalstoffen
en dit op werven respectief te
en
Wat betreft de feiten te
;telde de (toenmalige} milieu-inspectie in het
proces-verbaal van 8 oktober 2015 het volgende: "Het probleem stelt zich hier bij de breker
die voor de op dit terrein werd gehuurd voor het breken van de fractie stenen. Volgens de
keuringsorganisaties
is deze breker niet in orde om het puin dat na breking
ontstaat als granulaat (materiaal) te kunnen beschouwen. Het is (namelijk) zo dat alle puin
dat gebroken wordt (los van het feit of dit ter plaatse blijft of niet) volgens het Vlarema dient
te voldaan aan het OVAM-eenheidsreglement. Er is dus (altijd) een C(opro)-keuring of
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C(ertipro-keuring nodig. Voor de op deze werf gebruikte breker is geen Copro- of Certiproattest beschikbaar; de breker is (met andere woorden) niet gekeurd.
Gerycleerde granulaten moeten volgens bijlage 2.2, afdeling 2 van het V(larema) voldoen
aan artikel 2.3.2.1 en 2.3.2.2 en onderworpen zijn aan het eenheidsreglement.
Het eenheidsreglement voorziet in een uitgewerkt systeem voor de certificatie van de
productie van gerecycleerde granulaten op zowel een vaste locatie als op een bouw- en
sloopwerf. (... )
Vermits dit puin niet overeenkomstig het V(larema) wordt aangewend, is dit puin te
beschouwen als een afvalstof.
Dit vormt aldus een overtreding op art(ikel) 22 van het milieuvergunningsdecreet, op art(ikel)
43 van titel Ivan het Vlarem en op art(ikel) 12 van het Materialendecreet." (onderkaft 2, stuk
3).

5.2 Bijlage 2.2, afdeling 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringen en afvalstoffen (Vlarema) beschrijft de lijst van materialen die
overeenkomstig hoofdstuk 2 van het Vlarema in aanmerking komen voor het gebruik als
grondstoffen, meer bepaald het gebruik als bouwstof. Artikel 2.3.2.1 en 2.3.2.2 beschrijft
betongranulaat, metselwerkgranulaat, menggranulaat en brekerzeefzand als beoogde
grondstof, afkomstig van een vergunde recuperatie-inrichting van bouw- en sloopafval
(oorsprong). De derde kolom van deze afdeling bepaalt de voorwaarden inzake
samenstelling die voor deze beoogde grondstof luidt: "materiaal onderworpen aan het
eenheidsreglement gerecycleerde granulaten".
Artikel 2.3.2.2 Vlarema bepaalt dat de OVAM een globaal beheersysteem voor gerecycleerde
granulaten vaststelt en dat dit beheersysteem minstens een door de minister goed te keuren
eenheidsreglement bevat dat de voorwaarden en de procedure voor de keuring van
gerecycleerde granulaten regelt. Deze bepaling stelt ook dat de gerecycleerde granulaten die
als grondstof worden ingezet moeten voldoen aan het eenheidsreglement. Het
eenheidsreglement betreft het ministerieel besluit van 25 juli 2011 houdende de
goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten, gewijzigd bij ministeriële
besluiten van 19 april 2018 en 19 december 2019. Dit eenheidsreglement voorziet in de
zogenaamde Copro- en Certipro-keuringen, die de milieuhygiënische en bouwtechnische
criteria voor de gerecycleerde granulaten bepalen en zorgen voor traceerbaarheid van
materiaalstromen. Copro staat voor controle van producten.

5.3 Het staat vast dat op de werven van de telastleggingen Al, A2, A3 en A4 er telkens
sprake was van een onvergunde recuperatie-inrichting. Tevens staat vast dat de granulaten
geen enkele keuring ondergingen. Door op deze wijze steenpuin te breken, verrichtte de
beklaagde deze handelingen telkens zonder voorafgaande milieuvergunning (thans:
omgevingsvergunning).
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Het feit dat nadien een melding klasse 111 zou zijn gedaan, doet geen afbreuk aan bewezen
zijn van het milieumisdrijf en brengt niet mee dat er een milieuvergunning voorhanden was.
Ook de omstandigheid dat de beklaagde een ontvangstbewijs van het ingediende
meldingsformulier ontving, wat standaardprocedure is, heeft niet tot gevolg dat er sprake
was van een vergunning.
De beklaagde huurde voor deze werken telkens een niet-gekeurde breker. Dat hij niet zou
hebben geweten dat de steenbrekers niet gekeurd waren, is niet geloofwaardig en
bovendien irrelevant. Hij behoorde dit trouwens te weten, nog meer omdat hij professioneel
actief is in de betrokken sector. Ook de omstandigheid dat er geen prijsverschi l zou zijn in de
huurprijs van een gekeurde of niet-gekeurde breker, is zonder enige relevantie voor de
beoordeling van zijn schuld.
Bovendien is niet het al dan niet gekeurd karakter van de brekers doorslaggevend, maar wel
de omstandigheid dat de beklaagde niet beschikte over een milieuvergunning voor het
uitbaten van dergelijke recuperatie-inrichtingen.
Ook het feit dat hij het gebroken puin niet zou verhandeld hebben als bouwstof blijft zonder
relevantie voor de beoordeling van de schuld.
Ten onrechte voert de beklaagde aan dat op de werf te
van de telastlegging A3 geen
breker zou gebruikt zijn. De vaststellingen van de bevoegde toezichthouder handelen
duidelijk over een mobiele sloop- èn breekwerf te
(onderkaft 6, stuk 2-3).
Terecht overwoog de eerste rechter dat de beklaagde ongeloofwaardig is als hij voorhoudt
dat hij niet op de hoogte was van het feit dat de puinbrekers niet gecertificeerd waren. Uit
de huurovereenkomst met verhuurder volgt dat hij hiervan werd ingelicht (onderkaft 7, stuk
39-40). De verhuurder verklaarde dat het de verantwoordelijkheid van de huurder was om
voor de keuring van de breekinstallatie in te staan, voor zover de huurder deze granulaten
als herbruikbare grondstoffen zou wensen aan te wenden.
De beklaagde liet ook na om tijdens de uitvoering van de we rken aan de milieu-inspectie het
bewijs van keuring over te maken (onderkaft 2, stuk 34).
De telastleggingen Al, A2, A3 en A4 zijn voor het hof bewezen gebleven.

5.4 Anders dan de beklaagde aanvoert is hiervoor geen bijkomend onderzoek nodig en
volstaan de dossiergegevens voor de schuldigverklaring.
Zo zijn de overeenkomsten tussen de
en de bouwheren van de diverse werven
niet relevant, nu de inhoud ervan geen afbreuk kan doen aan de inbreuk.
Ook is het nagaan bij
of in de periode van de incriminatie de brekers
van de f irma
ooit het voorwerp uitmaakten van een
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keuringsaanvraag, zonder relevantie gezien ook dit geen afbreuk kan doen aan de
vastgestelde inbreuk. Zoals vermeld, gebeurde geen keuring van de granulaten.
Hetzelfde geldt voor de leveringsbonnen van de
te
Welke
informatie dit ook zou op leveren, dit kan niet tot gevolg hebben dat de beklaagde voor de
werven over een vergunning beschikte, terwijl vaststaat dat hij er een recuperatie-inrichting
uitbaatte.

5.5 De telastleggingen B1 tot en met B7 hebben betrekking op het opslaan van afvalstoffen,
namelijk het mengpuin en gebroken puin, als gevolg van het breken op de werven respectief
te
en
. De beklaagde liet het puin achter op de
werven ot gebruikte het als grondlaag op de werven.
Anders dan de beklaagde aanvoert stemmen de respectieve incriminatieperiodes van de
telastleggingen overeen met de dossiergegevens.
Dat de breker wat betreft de telastlegging B1 verzegeld werd doet geen afbreuk aan het feit
dat de beklaagde voordien al breekactiviteiten uitvoerde en dat het steenpuin werd
achtergelaten. Het feit dat naderhand geen granulaten zouden zijn achtergelaten, omdat
deze door een andere aannemer zouden zijn verwijderd, staat er niet aan in de weg dat het
misdrijf in hoofde van de beklaagde voltooid was. Of de achtergelaten granulaten zich al dan
niet onder het gebouw zouden bevinden, is eveneens zonder relevantie voor de beoordeling
van de telastlegging.
Het feit dat de situatie op de werf te
van de telastlegging
B2 zou zijn geregulariseerd heeft geen belang voor de schuld. De omstandige argumenten
daarover in de conclusies van de beklaagde moet het hof dan ook niet ontmoeten.
Wat betreft de telastlegging 83 stelde de politie vast dat op 11 september 2015 alle
achtergelaten mengpuin was afgevoerd. Deze telastlegging situeert zich van 6 augustus 2015
tot 11 september 2015, zodat de periode strookt met de vaststellingen.
Wat betreft de telastlegging B4 stelt de beklaagde in conclusies zelf dat het pu in niet is
achtergebleven of is bl ijven liggen en werd afgevoerd naar
Gelet op de onvergunde
breekactiviteiten, was er aldus in de betrokken periode sprake van achterlaten van
afvalstoffen. De verder in conclusies voorgehouden feiten, doen hier geen afbreuk aan.
Wat betreft de telast legging BS stelt de beklaagde zelf in zijn conclusies dat het pu in
voorlopig ter plaatse bleef en dat het op een zware anti-worteldoek moest gestort worden
om te dienen als een werfweg. Dat de beklaagde dit zou hebben uitgevoerd op verzoek van
een andere aannemer, neemt zijn schuld niet weg.
Wat betreft de telastlegging B6, stelde de bevoegde toezichthouder op 17 maart 2016 vast
dat op het moment van de inspectie de breker in werking was. De beklaagde wist niet of de
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breker Copro- of Certiprogekeurd was {onderkaft 7, stuk 4). Hij stelde dat het de bedoeling
was om een deel van de gebroken materialen op het terrein te gebruiken. Uit de
dossiergegevens volgt duidelijk dat er sprake was van afvalstoffen, gezien de recuperatieinrichting niet voldeed aan het eenheidsreglement {onderkaft 7, stuk 14).
De verklaring van het echtpaar
doet aan het bewijs van de telastlegging BS
geen afbreuk. Evenm in is er noodzaak om bijkomend onderzoek te voeren bij de
in
Wat betreft de telastlegging B7 erkent de beklaagde zelf in conclusies dat hij wel uitstaans
had met het houtafval, dat door buurtbewoners zou zijn opgehaald en dat hij enkel een
kleine hoeveelheid mengpuin naar daar had meegebracht, van een werf te
, doch dat hij
onmiddellijk aanbood dit mengpuin aan te voeren. Dit op zich volstaat al om als achterlaten
van afvalstoffen bewezen te zijn. Dat dit dan geen betrekking zou hebben gehad op
bijvoorbeeld roofingafval, doet geen afbreuk aan dit bewijs. Bovendien stroken de
beweringen van de beklaagde niet met de vaststellingen in het dossier. Dat de afvalstoffen
uiteindelijk toch zouden zijn verwijderd, belet niet dat het misdrijf van de telastlegging B7
zich in de betrokken periode wel heeft voltooid.

5.7 Wat betreft de telastlegging C voerde de beklaagde in conclusies nog argumenten aan
met betrekking tot de schuld, doch zijn schuld aan de telastlegging C staat, zoals hiervoor
vermeld, op grond van het beroepen vonnis vast, gezien hij tegen de beslissing hierover geen
grief aanduidde. Het hof moet de argumenten die de schuld betreffen dan ook niet
ontmoeten.
5.8 De telastlegging D slaat op het plegen van valsheid in geschriften en het gebruik van
valse stukken, namelijk fictieve aanvoerbonnen om te doen geloven dat het afgevoerde
steenpuin naar een erkende inzamelaar van afvalstoffen werd afgevoerd, terwijl er in
werkelijkheid een andere bestemming werd aan gegeven.
Uit de verklaring van
van de
volgt duidelijk dat de
aanvoerbonnen werden opgesteld met betrekking tot afvalstoffen die niet op zijn bedrijf
werden aangevoerd doch waarvan hij verklaarde dat "om eerlijk te zijn (hij) (ook wel wou)
melden dat hij niet op de hoogte was dat het steenpuin illegaal in
lag" (onderkaft
3, stuk 145). Dit strookt dan weer niet met de verklaring die de beklaagde daarover aflegde.
Hij legde deze aanvoerbonnen aan de politie voor nadat zij hem gevraagd hadden of hij kon
aantonen dat hij zijn afval op een correcte wijze had afgevoerd naar een erkende
afvalverwerker (onderkaft 3, stuk 3). Dat
niet ook vervolgd wordt, doet
geen afbreuk aan de schuld van de beklaagde.
De telastlegging Dis bewezen gebleven.

6. De beklaagde pleegde de bewezen misdrijven handelend voor de rechtspersoon
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Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een
geidentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan
worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld."
Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek
door de volgende bepaling:
"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoorde/ijk voor de misdrijven die hetzij een
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn
belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn
gepleegd.
Met rechtspersonen worden gelijkgesteld:
1 ° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen;
2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting;
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben
aangenomen.
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit."
Overeenkomstig artikel 5, tweede lid (oud) Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de
concrete omstandigheden, voor haar rekening zijn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde
natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden
veroordeeld. Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de
natuurlijke persoon is evenwel mogelijk indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de
fout wetens en willens heeft gepleegd.
Gezien de bewezen feiten met opzet, dit is wetens en willens werden gepleegd, is er hoe dan
ook geen grond voor toepassing van de decumul van de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid tussen de rechtspersoon en de natuurlijke personen door wiens
optreden de rechtspersoon handelde.
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7. De beklaagde pleegde de feiten van de bewezen telastleggingen met een zelfde misdadig
opzet, zodat het hof overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek een straf toepast,
namelijk de zwaarste.
Het hof verwijst naar de motieven van de straftoemeting in het beroepen vonnis.
De beklaagde heeft herhaaldelijk en op flagrante wijze de regels ter bescherming van het
leefmilieu geschonden en dit met economisch oogmerk.
Bovendien heeft de beklaagde een bijzonder beladen strafregister dat blijk geeft van een
asociale aard. Dit geldt nog meer bij de vaststelling dat hij al eerder werd veroordeeld voor
onder meer valsheid in geschriften.
De hierna bepaalde gevangenisstraf en geldboete zijn noodzakelijk en passend als
maatschappelijke vergelding en om de beklaagde bewust te maken dat het plegen van
misdrijven maatschappelijk niet aanvaard wordt. Er is geen grond om de beklaagde enige
gunst in de straftoemeting te verlenen. Daarvoor zijn de feiten te ernstig en is het
strafrechtelijk verleden van de beklaagde te negatief. De nu opgelegde gevangenisstraf en
geldboete zal de beklaagde bovendien niet op disproportionele wijze sociaal declasseren of
zijn sociale re-integratie in het gedrang brengen.
De bewezen feiten werden gepleegd na 31 december 2011 en voor 1 januari 2017, zodat het
hof de geldboete verhoogt met 50 deciemen.
De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de beklaagde in voldoende mate aan
tot het betalen van de geldboete.
Gezien de zwaarste straf bepaald wordt door de misdrijfomschrijving van de telastlegging C,
kan de beklaagde geen beroepsverbod op grond van artikel ld KB nr. 22 van 24 oktober
1934 worden opgelegd.
Het openbaar ministerie stelde op de rechtszitting van 30 oktober 2020 niet langer de
bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen ten aanzien van de beklaagde te
vorderen, zodat er geen schriftelijke vordering overeenkomstig artikel 43bis Strafwetboek
meer is en het hof deze verbeurdverklaring niet kan uitspreken.
De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van het
openbaar ministerie zoals hierna bepaald.

8. Het hof veroordeelt de beklaagde als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf tot
het betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de
wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een
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eigen aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot 200 euro,
en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten.
Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.S. 3 september 2020). Het hof verhoogt de
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagde(n) (elk) tot betaling
van de vermelde vergoeding van 50 euro.
Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een
bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.

9. Het openbaar ministerie stelde op de rechtszitting van 30 oktober 2020 dat het herstel
overeenkomstig artikel 16.6.4 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid in de praktijk niet
meer uitvoerbaar is. Het openbaar ministerie voerde terecht aan dat de grondwerken die de
beklaagde uitvoerde immers plaatsvonden op werven waarop niet meer te achterhalen is
waar de eventueel nog achtergelaten afvalstoffen zich bevinden. Deze kunnen zich immers
desgevallend intussen onder de opgerichte constructies vinden. Deconstructief onderzoek
om dit te achterhalen, zou volstrekt disproportioneel zijn.
Het hof beveelt aldus geen herstel in de voormelde zin.
Dictum

Toegepaste wetsartikelen:

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen:
- 211 en 211bis, Wetboek van Strafvordering,
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,
- 65, eerste lid, 66 en 100 Strafwetboek,
- 16.6.1, § 3, eerste lid, Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid;
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Perken van het hoger beroep:
Het hof ste lt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de
grievenformulieren het ingevolge het vonn is van 18 juni 2019 vaststaat dat:
- de beklaagde schuldig is aan de telastlegging C.

Beslissing van het hof:
Het hof,
rechtsprekend op t egenspraak,
verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenpa rige
stemmen:
bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke
belangen;
wijzigt het beroepen vo nnis voor zover bestreden voor het overige als volgt:
op strafgebied:
veroordeelt de beklaagde
voor de bewezen telastleggingen Al, A2, A3,
A4, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, C en D samen tot een gevangenisstraf van achttien maanden
en een geldboete van 7.500 euro, verhoogd met 50 deciernen t ot 45.000 euro of een
vervangende gevangenisstraf van drie maanden;
veroordeelt de beklaagde
tot betaling van een bedrag van 25 euro,
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro als bijdrage tot de financiering
van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de
occasionele redders;
veroordeelt de beklaagde
tot beta ling van een bedrag van 50 euro als
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de straf procedure;
veroordeelt de beklaagde
tot betaling van een bijdrage van 20 euro
aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijsta nd;
veroordeelt de beklaagde
tot betaling van de kosten van de
strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 27,78 euro in eerste aanleg en
127,03 euro in beroep;
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Kosten eerste aanleg:

€ 27,78

Kosten beroep:
Afschrift vonn is:
Afschriften akten HB:
Opstelrecht HB bekl.:
Dagv. bekl.:

€ 48,00

€ 6,00
€ 35,00
€ 26,48

+ 10%:

€ 115,48
€ 11,55

Totaal:

€ 127,03

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, t iende correctionele kamer,
samengesteld uit raadsheer
als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer
en
en in ooenhr1rP. rechtszitting van 15 januari 2021
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter
in aanwezigheid van
advocaat-generaal, met bijstand van griffier
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